وحًٌ استفادٌ از اسپري َاي تىفسي
لثل اس استفادُ اس اسپزی تاى ایي ًطالة راتادلت :خَاًذُ ٍ اس
دستَراالهل ّای آى پیزٍی وٌیذ.
قسمت َاي مختلف یک اسپري:
درپَشتذًِ اسپزیمراحل استفادٌ:
 )1درپَش راتزداریذ ٍآى را اس ًظز تویشی چه وٌیذ ٍ
سپس اسپزی را خَب تىاى دّیذ.

ٍ(2لتی اسپزی را تزای اٍلیي تار استفادُ هیوٌیذ یا هذتی اس
آى استفادُ ًىزدُایذ؛ یه پاف را تطَر آسهایطی تِ تیزٍى
تخلیِ وٌیذ.
(3هطاتك ضىل اسپزی را تیي دٍ اًگطت خَد ًگِ داریذ.

(4اس راُ دّاى ًفس خَد را تیزٍى تفزستیذ تا ریِ ّا خالی
ضًَذ.سپس سزیؼاً تخص دّاًی را در هیاى دًذاًْایتاى ًگِ
داریذ؛ الثتِ تَجِ وٌیذ وِ آًزا گاس ًگیزیذ.
(5لثْا را آرام دٍر لسوت دّاًی؛ حلمِ وٌیذ .سزتاى را ووی
تِ ػمة خن ًواییذ ٍ اس راُ دّزاى آرام ًفس تىطیذ ٍ اسپزی
را یىثار فطار دّیذ تا دارٍ خارج ضَد .در ّویي ٌّگام تِ
آراهی ٍ ػویك ًفس تىطیذ.

)6اسپزی را اس دّاًتاى تزداریذ ٍ ًفس خَد را  11ثاًیِ یا ّز
لذر وِ هیتَاًیذ ًگِ داریذ ٍ سپس آرام اس راُ دّاى ًفس را
خارج وٌیذ.

اگز هصزف اسپزی؛ تیص اس یىثار تَصیِ ضذُ است تِ هذت

یه دلیمِ صثز وٌیذ ٍ سپس ولیِ هزاحل را اًجام دّیذ.
تًجٍ:
* اس هزاحل ً 3ٍ 2ثایذ سزیغ تگذریذ.
* لثل اس فطزدى اسپزی تِ آراهی ٍ اس راُ دّاى ًفس
تىطیذ.
*لثل استفادُ اس اسپزی تزای ووه تِ جذب تْتز هیتَاًیذ
جزػِای آب تٌَضیذ.
*تؼذ اس استفادُ ًیش هی تَاًیذ آب را در دّاًتاى غزغزُ وزدُ
ٍ دّاًتاى را تطَییذ.
*تزای یادگیزی تْتز ،هزاحل را جلَی آیٌِ توزیي ٍ تىزار
ًواییذ.
در هَرد تچِ ّا تَجِ تِ ًىات سیز ضزٍری هیتاضذ:
*تچِ ّا در استفادُ اس اسپزی احتیاج تِ ووه دارًذ .السم
است ٍالذیي اتتذا خَدضاى تىٌیه را تذرستی یاد تگیزًذ ٍ
سپس تِ وَدن ضاى اسپزی وزدى را تیاهَسًذ.
مراحل استفادٌ از دمیار:

تمیسکردن ي شستشً:
ضوا تایذ حذالل یىثار در ّفتِ اسپزی تاى را تویش ًواییذ.
 .1لطؼِ فلشی را اس درٍى تذًِ پالستیىی تیزٍى تیاٍریذ ٍ
لطؼِ دّاًی را اس آى جذا وٌیذ.
 .2لطؼِ فلشی را درٍى آب ًگذاریذ ٍ سیز آب ًطَییذ.
.3سپس آًْا را وٌاری تگذاریذ تا دهای اتاق خطه ضًَذ.
ًثایذ اس گزهای اضافی تزای خطه ًوَدى استفادُ وٌیذ.
.4سپس لطؼات را تِ ّن هتصل وٌیذ ٍ آًزا در جای خطه
ٍ خٌه ًگِ داریذ.
َشذارَا:
*ضواتایذ طثك دستَر پشضىتاى اس اسپزی استفادُ وٌیذ ٍ در
صَرت ػذم تْثَدی ٍ یا ظَْر ػالئن جذی تز تِ پشضىتاى
اطالع دّیذ.
*ٌّگام اسپزی وزدى هزالة چطوتاى تاضیذ تا دارٍ تا
چطوتاى تواس پیذا ًىٌذ.
*اسپزی را دٍر اس دستزس تچِّا ًگِ داریذ.
*اسپزی را در جایی خطه ٍ خٌه ًگِ داریذ ٍ اس یخ سدگی
حفظ وٌیذ.
*تَجِ داضتِ تاضیذ وِ پس اس خالی ضذى اسپزی آى را دٍر
تیاًذاسیذ ٍ ّزگش حتی اسپزی خالی را سَراخ ًىٌیذ ٍ اس
سَساًذى آى اجتٌاب وٌیذ.
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